
Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 31 жовтня – 04 листопада 2022 року 
Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (очно-дистанційна форма навчання) 

1 31.10-04.11 – наст. сесія; 

05.12-07.12 – екз. сесія 
Учителі (викладачі) математики 

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанційному 

форматі на 

платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

2 31.10-04.11 – наст. сесія; 

05.12-09.12 – екз. сесія 

Заступники директора з навчально-виховної роботи, з 

навчально виробничого навчання (усіх спеціальностей) 

3 
31.10-04.11 – наст. сесія; 

05.12-09.12 – екз. сесія 
Кухарі закладів дошкільної освіти 

4 26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-02.11 – екз. сесія 
Інструктори фізичної культури закладів дошкільної освіти 

Курси продовжаться 

у дистанційному 

форматі на 

платформі 

MICROSOFT TEAMS  

Онлайн-анкету 

заповнювати 

НЕ ПОТРІБНО! 

5 26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-02.11 – екз. сесія 
Керівники гуртків декоративно-ужиткового напряму 

6 26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-02.11 – екз. сесія 
Вихователі закладів дошкільної освіти 

7 
26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-02.11 – екз. сесія 

Вихователі закладів інституційного догляду та виховання 

дітей,  спеціальних шкіл, закладів соціально-

реабілітаційного спрямування 

8 26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-04.11 – екз. сесія 
Завідуючі,  вихователі закладів дошкільної освіти 

9 
31.10–04.11 наст. сесія; 

12.12– 16.12 екз. сесія 
Сестри медичні 

Курси перенесені з 28.03 

наказ КЗ СОІППО від 

09.09.2022 №97-ОД «Про 

перенесення курсів» 

Курси за вибором (очна форма навчання) 

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанційному 

форматі на 

платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

1 

31.10-02.11 

Теоретико-методологічні основи викладання зарубіжної 

літератури та англійської мови в умовах Нової української 

школи 

2 31.10-02.11 Використання онлайн-інструментів в освітньому процесі 

3 31.10-02.11 Створення мультимедійної презентації та навчального відео 

Курси за вибором (виїзні) 

1 

31.10-02.11 

Діти з труднощами навчання в інклюзивному освітньому 

середовищі: сучасні технології супроводу (Конотопська 

загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 14 Конотопської міської 

ради Сумської області) 

2 
31.10-02.11 

Безпечне і здорове освітнє середовище в Новій українській 

школі (Тростянецька міська громада) 

3 

31.10-02.11 

Упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в 

освітній процес початкової школи (КУ Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, м. Суми Сумської 

області) 

4 

31.10-02.11 

Cучасні інструменти успішної комунікативної взаємодії: 

методи ненасильницького спілкування, подолання 

комунікативних бар’єрів, вирішення конфліктів, 

профілактика булінгу (КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 29, м. Суми, Сумської області) 

Курси за вибором (дистанційна форма навчання) 

1 
02.11-04.11 

Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному середовищі 

2 31.10-02.11 Основи та технології розвитку критичного мислення учнів 

Нової української школи (Комунальний заклад Сумської обласної 

ради Конотопська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ 

ступенів) 

Наказ КЗ СОІППО від 

30.06.2022 № 69-ОД 

«Про додаткові курси 

підвищення кваліфікації 

керівних, педагогічних і 

науково-педагогічних 

працівників Сумської 

області у 2022 році» 

Завідувач навчального відділу Ельвіра ГОЛОВАЧ 


